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-Mesir & Inca-



14/03/2014

PERTEMUAN 2
GRAPHIC DESIGNING

FIB

BAHASA
GAMBAR

MASA PRA 
SEJARAH

Komunikasi
Ritual Keagamaan

35000-40000 SM Lukisan di dinding Gua

Pictograph

Ideograph

Karakter China yang berarti Spring,

Summer, Autumn, dan Winter

Karakter China yang berarti Sake,

Beautiful dan Sushi

elemen grafik yang 
menggambarkan kejadian dan

gagasan yang lebih kompleks
melalui bahasa gambar dalam

bentuk simbol-simbol.



SENIMAN

SENI 
MURNI

SENI 
RUPA

SENI 
TERAPAN
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PERTEMUAN 2
GRAPHIC DESIGNING

FIB

DESAIN

Estetis Aplikatif

Abad 18
(Revolusi Industri)

Abad 20

“Design is a plan… Design 
(also designing) is the art of 
plans or drawings for 
something… Design is also 
the way in which something 
is arranged”
(Cambridge International Dictionary of 
English, 

Desain meliputi proses
perencanaan, mengkonsep, 
pemikiran, penelitian dan
analisis, bukan semata
aspek estetis

1922
William Addison 

Dwiggins
-perancang buku Amerika)-

menyebut profesi
GRAPHIC DESIGNER

“generic term for the activity of 
combining typography, illustration, 

photography and printing for 
purposes of persuasion, 

information, or instruction”
(Encyclopedia of Graphic Design + Designers)

DESAIN
KOMUNIKASI 

VISUAL

Desain tidak hanya
terbatas media cetak
tetapi juga mencakup
audio-visual elektronik

DESAIN
GRAFIS
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FIB

Abad 18
(Revolusi Industri)

Abad 20

Pra
revolusi
industri

Teknologi
manual

Teknologi
mesin

Elektronik
-Film
-Televisi
-Komputer

Buku ditulis dan
dihias secara
manual

SENIMAN 
–

PERANCANG 
GRAFIS

SENIMAN

Buku dicetak
dengan mesin
cetak

PERANCANG 
GRAFIS, ART 
DIRECTOR,

PROFESI 
DESAINER 
LAINNYA

Profesi bidang desain
semakin berkembang
seiring majunya
teknologi dan
perkembangan media 
grafis
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manual > MESIN

ART AND 
CRAFT 

MOVEMENT
(1888)

REVOLUSI
INDUSTRI

Gerakan seni bidang kriya mengantisipasi
kehadiran mesin dengan memberdayakan
ketrampilan manual

ART 
NOUVEAU

(1819)

Aliran seni yang memiliki gaya dekoratif
Tumbuhan (flora) yang meliuk-liuk

SENI 
TERAPAN

Pemenuhan kebutuhan promosi dengan

POSTER Cetak
Litografi

Menggambar di atas batu Litho, 
dimana satu lempeng batu untuk
satu warna. Biasanya satu poster bisa
menghabiskan 15 lempeng batu litho 

Fotografi
Berkembang

Proses cetak lebih cepat.
Biasanya cetakan membutuhkan
satu minggu, dengan foto cukup
dalam 1-2 jam

Jules Cheret (1866)
Pierre Bonnard
Henri de Toulouse - Lautrec
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FIBKonten Grafis

PLAKATSTIL
-Jerman-

AWAL 
ABAD 

20

“Form follow function” – “less is more”

Luccan Bernhard
Hans Rudierdt
Ludwig Holwein

Poster harus mampu menarik perhatian pejalan
kaki dalam waktu singkat

* Layout sesederhana mungkin
* Gaya vertikal – horisontal
* Objek terbatas yang diiklankan saja

Gaya poster objek
SACHPLAKAT
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1920
-

1930

ART DECO

“Futuristik”

Memenuhi selera dan kebutuhan konsumen
kelas menengah ke atas yang sesaat

* Gaya grafis menampilkan kesan mewah
* Gradasi halus dengan efek kilauan/lengkungan logam
* Layout bebas, vertical – horisontal – miring - lengkung
* Menggunakan ornamen hias

AM Cassandre
Jean Carlu
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PD II
(1930)

Peran grafis penting dalam keselamatan manusia

Desain poster harus dapat menarik minat sukarelawan

PASCA
PD II

(1950)

Desain simbol negara harus tampil jelas pada badan pesawat tempur

Desain warna kamuflase badan pesawat tempur

Standar “Good Design” dalam Industri

Desain harus baik secara moral dan estetis

Desain harus membuat suatu produk memiliki nilai penjualan yang tinggi
(Norman Bell Geddes)

Kesadaran perancangan identitas perusahaan seperti logo  

“Good Design is Good Business”

Kesadaran perancangan sistem tanda visual seperti rambu-rambu lalu
lintas; hati-hati (!), penunjuk arah (tanda panah), dll



Early modern
POSTMODERN

MODERN

Modern
PRAMODERN

1. Berkonsep form follow 

meaning

2. Seni dan desain merupakan 

satu kesatuan dan menjadi 

bentuk ekspresi dari seniman

3. Dibuat untuk kepentingan 

religius

4. Posisi seniman sangat 

bergantung kepada 

penguasa/agamawan

1. Berkonsep form follow function

2. Diawali dari era Revolusi Industri

3. Desain dibuat dari eksperimen

4. Kedudukan desain mulai berjarak 

dengan seni

5. Berupaya menciptakan efisiensi

1. Berkonsep form follow fun

2. Menganggap modernisme 

terlalu “kering”

3. Kaburnya batas antara fakta 

dan realitas

4. Merupakan reaksi dari revolusi 

informasi dan teknologi







- REVIEW PRAMODERN -

ROMANTISIS

MEMEMENTINGKAN PERASAAN SERTA KEMULIAAN 

HAK INDIVIDU UNTUK UNGKAPKAN PIKIRAN

ART and CRAFTS MOVEMENT

ART NOUVEAU

FORM FOLLOW MEANING
(bentuk mengikuti makna)







ART&CRAFTS MOVEMENT

John Ruskin William Morris

Gerakan yang berikhtiar membangkitkan kembali ketrampilan tangan manusia 

dalam seni dan kriya (craft) sebagai bentuk penolakan terhadap industri bertenaga 

mesin

Gagasan yang diusung:

#Reformasi sosial

#Penolakan metode kerja yang membuat buruh bekerja secara mekanis tanpa 

kesenangan

#Menghasilkan barang indah dengan harga terjangkau masyarakat



ART&CRAFTS MOVEMENT

di Inggris, kemunculan Art and Crafts Movement menunjukkan 

keunggulan Inggris di bidang kriya dan kerajinan

MAKNA LEBIH PENTING DIBANDING FUNGSI

Karya yang dihasilkan bukan dilihat dari segi fungsinya, melainkan 

dilihat dari makna yang dihadirkan dari karya tersebut

(berkesenian dan berbudaya, berperadaban, berpegang pada tradisi, 

dsb)

Art and Crafts Movement sangat menjunjung tinggi ketrampilan 

tangan seniman sebagai keahlian individu yang memiliki ciri khas

CIRI UMUM



ART&CRAFTS MOVEMENT

Karya inspirasi dari alam (nature) yang disederhanakan (simplified) 

serta ditampilkan dalam bentuk pattern

CIRI UTAMA VISUAL



ART&CRAFTS MOVEMENT



ART&CRAFTS MOVEMENT



ART&CRAFTS MOVEMENT



ART&CRAFTS MOVEMENT



ART&CRAFTS MOVEMENT



ART&CRAFTS MOVEMENT



ART&CRAFTS MOVEMENT

Bagaimana menerapkan sudut pandang Formalistik dan tahapan 

deskriptif-analisis formal pada karya di atas?

Contoh-contoh karya di atas memiliki konstanta yang menunjukkan ciri 

khas Art and Crafts Movement



ART&CRAFTS MOVEMENT

DESKRIPTIF:

Karya di samping terdiri dari beberapa konten:

1. Terdapat pohon apel warna coklat kekuningan dengan daun lebat 

dan rimbun berwarna hijau

2. Buah apel dalam jumlah banyak berwarna merah jingga

3. Dua burung bertengger di pohon menghadap ke kanan

4. Daun berwarna hijau dan bunga putih yang merambat ke batang 

pohon

5. Border kayu warna kuning kecoklatan dengan tumbuhan menjalar 

penuh dengan bunga dan daun warna hijau dan putih di atas kayu 

tersebut
ANALISIS FORMAL:

Pohon apel yang tinggi dan ramping menunjukkan ciri khas Art and 

Craft Movement, menjulang ke atas dan berada di tengah (sentris). 

Adanya buah apel dalam jumlah banyak dengan letak tidak beraturan 

dan daun menjalar dari bawah ke atas menambah konten karya. Daun 

dan bunga dibuat secara dekoratif, banyak garis lengkung, dengan 

bidang nongeometris. Dua burung dengan warna yang hampir sama 

dengan apel, bertengger di antara buah-buah apel yang tampak. 

Karya di atas berani menampilkan banyak warna sesuai banyaknya objek yang ada. Komposisi 

seimbang ke arah simetris, dengan pusat perhatian utama ada pada pohon apel tersebut 

(meskipun hampir semua elemen menjadi pusat perhatian). Layout padat dan tidak ada ruang 

kosong. Keharmonisan yang menjadi ciri khas menonjolkan makna keselarasan hubungan seniman 

kepada alam sekitar yang telah memberi inspirasi, sebagai perwujudan perintah Tuhan dalam 

berhubungan dengan alam



ART&CRAFTS MOVEMENT

DESKRIPTIF:

Karya di samping terdiri dari beberapa konten:

1. Banner teks THE STVDIO

2. Pohon dengan daun berukuran kecil, terdapat tiga bunga

3. Burung-burung membentuk gerakan melingkar

4. Sepasang manusia sedang berciuman, wanita memegang tongkat 

dan pria memegang tanaman

5. Banner bertuliskan VSEAND dan BEAVTY

6. Sepasang tanaman bunga di sisi kanan dan kiri sepasang manusia

7. Daun, bunga tulip, dan rumput di bawah sepasang manusia

ANALISIS FORMAL:

Versi karya hitam putih, penempatan semua objek tersebut di atas 

menggunakan acuan simetris (center). Komposisi karya padat, hampir 

tidak menyediakan ruang kosong yang bisa ditempati objek lain. 

Komposisinya yakni: Banner THE STVDIO berada paling atas, 

melintang dari kiri → kanan. Pohon tinggi ramping (ciri khas Art and 

Crafts Movement) berada di bawah banner di sisi tengah, berdaun 

kecil dengan jumlah cukup banyak dan berbunga tiga, di sisi kiri-

tengah-kanan.Burung-burung berputar di bawah pohon, mengitari manusia yang sedang berciuman. Banner di 

sebelah kiri dan kanan melengkapi komposisi yang ada. Bunga di bawah banner dan di bawah 

sepasang manusia menambah kepadatan layout dalam karya tersebut. Secara keseluruhan, karya 

ini sma dengan karya sebelumnya, menyajikan hubungan harmonis antara sesama manusia, 

kepada hewan, tumbuhan, dan alam pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ajaran agama bahwa 

manusia harus berhubungan baik dengan lingkungan sekitar.



ART&CRAFTS MOVEMENT

KESIMPULAN:

Karya Art and Crafts Movement mempunyai ciri khas yakni tidak mempertimbangkan aspek 

fungsionalitas karya, tetapi lebih ke makna dari kumpulan objek yang diwujudkan dalam 

sebuah karya (karya bukan sebagai pajangan kamar, tetapi menampilkan hakikat hidup 

manusia di dunia)

Mayoritas karya memiliki komposisi yang padat, dengan penggunaan warna natural yang 

kompleks (seolah menghindari teori-teori warna)



ART NOUVEAU

Toko L Art Nouveau (Paris)

Sebagai “Seni Baru”, merupakan aliran seni yang memiliki gaya dekoratif tumbuhan 

(flora) yang meliuk-liuk. Muncul di Amerika dan Eropa 1819 hingga 1914.

Siegfried Bing (paling kiri)





ART NOUVEAU

Didasari pada leinginan menciptakan seni yang dapat dinikmati 

banyak orang (popular art), tetapi kenyataannya hanya bisa dinikmati 

orang kaya

Art Nouveau muncul sebagai reaksi terhadap industrialisasi dan gaya 

mesin yang dianggap menghapus sifat manusiawi dalam seni dan 

pembuatan barang-barang kebutuhan manusia

CIRI UMUM

Art Nouveau tidak sepenuhnya menolak mesin (berbeda dengan Art 

and Craft movement yang sangat fanatik) tetapi berusaha lebih 

modern dengan tetap mempertimbangkan aspek estetika (seni untuk 

kehidupan)

Terjadinya penyeragaman corak pada seni, arsitektur, furnitur, 

perabot logam, dan ilustrasi



Dinamis,mengalir, dengan garis lekukan yang kuat. Bercirikan 

bentuk-bentuk plastis dan organis, tapi tetap mengandalkan prinsip-

prinsip geometris

CIRI UTAMA VISUAL

gaya extravaganza dengan ornamen yang terinspirasi dari alam 

seperti flora yang penuh dengan sulur-sulur, kelopak bunga dan 

kecantikan wanita

Ukiran dan ulir dibuat berlebihan untuk menekankan ketrampilan 

yang sifatnya sangat emosional

ART NOUVEAU



THE GREAT WAVE OFF KANAGAWA

ART NOUVEAU



ART NOUVEAU



ART NOUVEAU



ART NOUVEAU



ART NOUVEAU



ART NOUVEAU



ART NOUVEAU



ART NOUVEAU

KESIMPULAN:

Karya Art Nouveau memiliki ciri yang mirip dengan Art And Crafts Movement, namun lebih 

bertema tentang FENIMISME (bunga, sensualitas-seksualitas wanita, sulur). Garis-garis 

lekuk masih dipertahankan dengan kuat tetapi juga menerapkan prinsip geometri. Secara 

garis besar, komposisi karya tidak harus padat akan object layaknya Art and Craft 

Movement. Namun layout simetris-sentris masih dipertahankan dalam karya ini (objek 

utama yakni wanita/bunga ditempatkan di tengah)





- REVIEW MODERN -

RASIONALISME
MEMENTINGKAN  SIMPLICITY: efisien, efektif, 

nondekoratif
PLAKATSTIL, DE STIJL, BAUHAUSS, ART DECO, 

STREAMLINING, dll

FORM FOLLOW 

FUNCTION
(bentuk mengikuti fungsi)

Gagasan yang diusung:

#FORMALISME

#FUNGSIONALISME

#UNIVERSALISME



PLAKATSTIL





PLAKATSTIL

KESIMPULAN:

Plakatstil sebagai desain fungsional untuk promosi, secara deskriptif dan analisis formal 

memiliki ciri sebagai berikut:

#bentuk geometris dan terukur

#tidak mementingkan harmoni

#tata letak layout asimetris namun teratur

#sistem grid jelas

#background bersih

#warna-warna dengan intensitas redup dan dingin

#kontras warna tinggi

#cukup menggunakan 1 figur subject/object utama dalam visual (namun jika banyak objek 

yang ditampilkan, maka subject utama akan dibuat berukuran lebih besar)


